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Do u¿ytku wewnêtrznego

Z okazji Górniczego Œwiêta Barbórki 

Komisja Zak³adowa 

sk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, 

szczêœcia górniczego, pomyœlnoœci w ¿yciu rodzinnym,

satysfakcji z pracy wszystkim Górnikom - 

pracownikom Kopalni Turów.
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Z okazji Górniczego Œwiêta Barbórki 

Komisja Zak³adowa  

sk³ada najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowia, 

szczêœcia górniczego, pomyœlnoœci w ¿yciu rodzinnym,
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pracownikom Kopalni Turów.

NSZZ "Solidarnoœæ"

Niech ¿yje nam Górniczy Stan!

We wrzeœniu i paŸdzierniku odby³y siê dwa 
posiedzenia Zespo³u ds. organizacji Dnia Górnika w 
Oddziale KWB Turów Spó³ki GiEK S.A. Do jego zadañ 
nale¿y ustalenie programu obchodów oraz 
preliminarza kosztów uroczystoœci. 
Ustalono nastêpuj¹ce terminy obchodów:
 Spotkanie Kierownictwa Zak³adu z pracownikami, 

którzy w 2010r. odeszli na emeryturê – KG „Jubilat” godz. 11.00 
 Spotkanie z Jubilatami i pracownikami 

odznaczonymi odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Turowa – Sala 
Zborna godz. 11.00

W obu przypadkach przewidziano okolicznoœciowy 
upominek, poczêstunek, udzia³ orkiestry zak³adowej i skromny wystêp 
artystyczny.

  – Sala Zborna godz. 
12.00. Wrêczenie odznaczeñ pañstwowych, resortowych, stopni 
dyrektorskich oraz kordzików górniczych. Poczêstunek, wystêp 
orkiestry zak³adowej, tradycyjny krupniok dla pracowników.

Ustalono nastêpuj¹ce terminy mszy Œw.: w Zgorzelcu, 
04.12.2010r. o godz. 18.00 w Koœciele Œw. Józefa Robotnika; w 
Trzciñcu, 12.12.2010 r. o godz. 11.00; w Sulikowie, 14.11.2010r. o 
godz. 12.30; w Rudzicy, 27.11.2010r. godz.16.00; w Zawidowie, 
28.11.2010r. godz.10.30; w Bogatyni, 28.11.2010r. o godz.12.00; w 
Porajowie, 03.12.2010 r. o godz.17.00; w Dzia³oszynie, 05.12.2010r. 
o godz. 20.30. 

Termin XX Pielgrzymki Górników do Czêstochowy ustalono 
na dzieñ 21.11. br. Koszt wynosi 10 z³ od osoby. Strona spo³eczna 
zawnioskowa³a o podtrzymanie tradycji organizowania zabaw 
górniczych w dotychczasowym kszta³cie oraz zorganizowanie 
Karczmy Piwnej i Combru Babskiego z wy³¹czeniem wspólnej 
zabawy. Niestety Dyrekcja Oddzia³u KWB Turów negatywnie 
odnios³a siê do naszej propozycji argumentuj¹c swoj¹ decyzjê 
trwaj¹cym wci¹¿ usuwaniem skutków powodzi i nieszczêœciem ludzi 
w niej pokrzywdzonych. W zastêpstwie zabaw “Barbórkowych” 
zostan¹ zorganizowane na pocz¹tku przysz³ego roku zabawy 
karnawa³owe.
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Rok 2010 to rok wyborów samorz¹dowych. 
Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i 
radni, wybrani przez nas cztery lata temu, ju¿ 
wkrótce zakoñcz¹ swoj¹ kadencjê. 

21 listopada pójdziemy do lokali wyborczych 
oddaæ swój g³os na osoby, odpowiedzialne za to jak 
bêdzie przez najbli¿sze lata zarz¹dzane miejsce, w 

którym ka¿dy z nas ¿yje.
Wybór powinien byæ przemyœlan¹ decyzj¹, która 

skutkowaæ bêdzie w przysz³oœci faktem czy bêdziemy mieli do kogo 
zwróciæ siê z wnioskiem dotycz¹cym rozwi¹zania codziennych 
problemów, proœb¹ o pomoc w za³atwieniu sprawy w urzêdzie, 
skarg¹ czy te¿ interwencj¹.

W³aœnie dlatego chcemy zachêciæ Was do œwiadomego 
wyboru swoich przedstawicieli w samorz¹dzie lokalnym. Bo to 
w³aœnie samorz¹d ma wp³yw na wszystko, co siê dzieje wokó³ Was. 
Od niego zale¿y bezpieczeñstwo Twojej okolicy, sprawne 
funkcjonowanie s³u¿by zdrowia, wygl¹d Twojej miejscowoœci i 
wiele, wiele innych. 

Oddaj swój g³os na osoby, które naprawdê bêd¹ dba³y i 
walczy³y o Twoj¹ "ma³¹ ojczyznê". Wybierajmy ludzi 
zaanga¿owanych, kreatywnych, z pewnym doœwiadczeniem w 
pracy spo³ecznej, otwartych na nowe rozwi¹zania i pomys³y. Przede 
wszystkim takich, którzy ju¿ nie raz dowiedli, ¿e codzienna pomoc i 
praca z ludŸmi w ró¿nego rodzaju formach nie jest im obca. Byæ 
mo¿e Twoja kole¿anka lub kolega to przysz³a radna, radny czy te¿ 
Burmistrz lub Starosta.

Nie zapominajmy, ¿e na listach wyborczych wœród 
kandydatów do samorz¹du znajd¹ siê równie¿ nasze kole¿anki i 
koledzy zwi¹zkowcy. Wielokrotnie s¹ to sprawdzone w dzia³aniu, 
obdarzone zaufaniem innych osoby. Ich doœwiadczenie i wiedza 
mog³aby du¿o wnieœæ do  pracy lokalnych samorz¹dów. Dlatego za 
namow¹ Przewodnicz¹cego Komisji Krajowej zachêcamy 
wszystkich do g³osowania na cz³onków „Solidarnoœci”, bez ró¿nicy 
z jakiego Komitetu Wyborczego zdecydowali siê kandydowaæ.
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samorz¹dów. Bêdziemy wtedy tam mieli swoich ludzi.
W drugim dniu obrad wybrano 50 cz³onków Komisji 

Ponad 300 delegatów uczestniczy³o w 25 Krajowej. Po wyborze komisja liczy 100 osób. W jej sk³ad wchodz¹ 
Krajowym ZjeŸdzie Delegatów, który odby³ równie¿ szefowie regionów i bran¿. Po raz kolejny Delegaci 
siê we Wroc³awiu w dniach 21-23.10.2010r. obdarzyli zaufaniem Przewodnicz¹cego naszej Komisji 
Zjazd mia³ charakter sprawozdawczo - Zak³adowej Wojciecha Ilnickiego, który zosta³ wybrany 
wyborczy. Wybrano na nim w³adze zwi¹zku cz³onkiem Komisji Krajowej  na kadencjê 2010-2014. 
na nastêpne cztery lata.

W wyniku wyboru, Janusza Œniadka na 
fotelu lidera NSZZ "Solidarnoœæ" zast¹pi³ Piotr Duda - 
dotychczasowy przewodnicz¹cy Œl¹sko-D¹browskiej Solidarnoœci. 
Po wyborze podziêkowa³ on za poparcie i zaufanie, którym obdarzyli 
go delegaci. Zapewni³ równie¿, ¿e s³owa dotrzymuje i to co mówi³ 
bêdzie realizowane. Przewodnicz¹cy Komisji Krajowej podziêkowa³ 
Januszowi Œniadkowi za styl prowadzenia kampanii wyborczej i 
zaprosi³ go do wspó³pracy.

Piotr Duda ma 48 lat. Do „Solidarnoœci” nale¿y od 1980 
roku, kiedy zacz¹³ pracê w Hucie Gliwice na stanowisku tokarza. W 
latach 1981-83 jako komandos s³u¿y³ w elitarnej VI Pomorskiej 
Dywizji Powietrzno-Desantowej, w tym w si³ach ONZ w Syrii. Po 
skoñczeniu s³u¿by wojskowej wróci³ do pracy w hucie. W 1992 roku 
zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego Komisji Zak³adowej. 3 lata 
póŸniej zosta³ wybrany do Prezydium Zarz¹du Regionu Œl¹sko-
D¹browskiego, a w 1997 r. zosta³ Skarbnikiem ZR. 25 czerwca 2002 r. 
w wyborach na przewodnicz¹cego Œl¹sko-D¹browskiej Solidarnoœci 
zdecydowanie pokona³ urzêduj¹cego szefa Zarz¹du Regionu 
Wac³awa Marszewskiego. Swój wyborczy sukces powtórzy³ podczas 
WZD w roku 2006 i 2010 (wtedy by³ jedynym kandydatem, dosta³ 
ponad 98 proc. g³osów). Dla górników i delegatów z bran¿ przemys³owych 
Od 8 lat jest cz³onkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoœæ. najwa¿niejszym dokumentem przyjêtym w kolejnym dniu obrad XXV 

W swoim wyst¹pieniu wyborczym Piotr Duda zapowiedzia³ Krajowego Zjazdu Delegatów by³ apel o wstrzymanie realizacji 
poprawê skutecznoœci Zwi¹zku, wiêksz¹ aktywizacjê cz³onków oraz zapisów unijnego Pakietu Klimatycznego w obecnym kszta³cie, który 
zmiany wewn¹trz "Solidarnoœci". Jego zdaniem obrady Komisji mówi o szkodliwoœci Pakietu dla europejskich przedsiêbiorstw. 
Krajowej powinny odbywaæ siê w Warszawie lub w miejscach gdzie Narzucanie firmom z krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej 
jest jakiœ lokalny problem. Przewodnicz¹cy Regionu Œl¹sko- przymusowych ograniczeñ w zakresie emisji tzw. gazów 
D¹browskiego zapowiedzia³ te¿ odejœcie od organizowania czêstych, cieplarnianych wobec braku takich obostrzeñ w krajach spoza Unii 
lecz ma³o skutecznych akcji w Warszawie na rzecz wiêkszych automatycznie stawia te ostatnie w lepszej sytuacji. Co wiêcej, kraje 
protestów oraz wprowadzenie wiêkszej niezale¿noœci regionów w azjatyckie, z Chinami na czele, rozwijaj¹ swój przemys³ bazuj¹cy na 
zakresie rozwoju zwi¹zku. wêglu kamiennym i zwiêkszaj¹ emisjê dwutlenku wêgla.

Wed³ug szefa Œl¹sko-D¹browskiej „S” zmianie musi ulec te¿ Apel przyjêty przez delegatów stwierdza, ¿e plan obni¿enia emisji 
polityka informacyjna Solidarnoœci. Jak powiedzia³, Komisja tzw. gazów cieplarnianych o 20 proc. do roku 2020 doprowadzi do 
Krajowa musi przestaæ siê ¿aliæ, a zacz¹æ chwaliæ.  Zaznaczy³, ¿e likwidacji wielu zak³adów, których nie bêdzie staæ na wykup limitów 
poprawie musi te¿ ulec szybkoœæ dzia³ania solidarnoœciowych s³u¿b emisji. Delegaci zwrócili siê do rz¹du o przeprowadzenie na szczeblu 
informacyjnych i generalne podejœcie do relacji z mediami. - Unii Europejskiej analizy zasadnoœci, kosztów ekonomicznych i 
Dziennikarz to sojusznik a nie przeciwnik zwi¹zku. Oni te¿ pracuj¹, spo³ecznych oraz wp³ywu Pakietu na liczbê miejsc pracy.
maj¹ swoje problemy - powiedzia³. Ewa Tomaszewska, autorka apelu, podkreœli³a znikomy 

Piotr Duda odniós³ siê te¿ do relacji zwi¹zku z polityk¹. To o wp³yw cz³owieka na zmiany klimatyczne. Zwróci³a te¿ uwagê na fakt, 
nas politycy maj¹ zabiegaæ a nie odwrotnie- podkreœli³. Solidarnoœci ¿e licz¹c od roku 1990 Polska obni¿y³a emisje tzw. gazów 
najbli¿ej do programu Prawa i Sprawiedliwoœci. - Ale nie z parti¹, cieplarnianych o 33 proc., zaœ kraje Europy Zachodniej emisje 
tylko z programem - zaznaczy³. Duda doda³, ¿e cz³onkowie podwy¿szy³y o ok. 5-6 proc. Tymczasem pomys³odawcy Pakietu 
Solidarnoœci powinni anga¿owaæ siê w dzia³alnoœæ ró¿nych partii i Klimatycznego z Brukseli uznali, ¿e bilans za lata wczeœniejsze nie 
komitetów wyborczych. - Powinniœmy im pomóc wejœæ do bêdzie wliczany do poziomu obni¿ki emisji.
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detalicznej, 8 spó³ek segmentu dystrybucji oraz PGE Zespó³ 
Elektrowni Dolna Odra.

31 sierpnia br. S¹d Rejonowy dla m. st. W nastêpstwie powy¿szych dzia³añ pracodawc¹ dla 
Warszawy w Warszawie, dokona³ rejestracji pracowników nieistniej¹cej ju¿ spó³ki PGE Kopalnia Wêgla 
po³¹czenia PGE ze spó³kami zale¿nymi. S¹d Brunatnego Turów S.A. jest obecnie PGE Górnictwo i Energetyka 
zarejestrowa³ po³¹czenie PGE, która by³a Konwencjonalna S.A. – Oddzia³ Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów. 
spó³ka przejmuj¹c¹ ze przejmowanymi Zmiana pracodawcy nie spowodowa³a zmian warunków 
spó³kami zale¿nymi PGE Górnictwo i zatrudnienia pracowników. Jest to efekt wczeœniej wypracowanych 
Energetyka oraz z PGE Energia. Porozumienia – Umowy Gwarancyjnej i Umowy Transferowej. 

Po³¹czenie nast¹pi³o w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. Pomimo, ¿e z mocy prawa przesta³ obowi¹zywaæ Zak³adowy Uk³ad 
poprzez przeniesienie ca³ego maj¹tku spó³ek przejmowanych na PGE Zbiorowy Pracy to jednak jego postanowienia stosowane bêd¹ w 
w zamian za akcje po³¹czeniowe, które zosta³y wyemitowane przez okresie jednego roku od przejœcia zak³adu pracy do nowego 
PGE na potrzeby po³¹czenia i wydane akcjonariuszom spó³ek pracodawcy. Tyle czasu ustanowi³ ustawodawca na wypracowanie 
przejmowanych. nowego porozumienia stronom ZUZP. Mamy nadziejê, ¿e rozs¹dek 

PGE Górnictwo i Energetyka by³a jednostk¹ dominuj¹c¹ zwyciê¿y i negocjacje zwi¹zków zawodowych z pracodawc¹ oraz 
grupy kapita³owej PGE Górnictwo i Energetyka, w sk³ad której parafowanie uzgodnieñ zaskutkuj¹  w na jb li¿szym czas ie  
wchodzi³y m.in. PGE Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów, PGE wyst¹pieniem o ponown¹ rejestracjê tego najwa¿niejszego dla nas 
Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów, PGE Elektrownia Be³chatów, pracowników dokumentu w Pañstwowej Inspekcji Pracy. NSZZ 
PGE Elektrownia Turów oraz PGE Elektrownia Opole. Natomiast “Solidarnoœæ” jako przedstawiciel najwiêkszej grupy pracowników 
PGE Energia by³a jednostk¹ dominuj¹c¹ grupy kapita³owej PGE kopalni parafowa³a dokument w dniu 28.09. Swój Zak³adowy Uk³ad 
Energia, w sk³ad której wchodzi³y m.in. 8 spó³ek segmentu sprzeda¿y Zbiorowy podpisa³y ju¿ strony w Oddziale KWB Be³chatów. 

Kopalnia Turów Oddzia³em Spó³kiKopalnia Turów Oddzia³em Spó³ki
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charakterystycznymi w¹sami.
Zbli¿a³a siê szczególna chwila ca³ej imprezy co wyczuwa³o siê 

rosn¹cym napiêciem i wci¹¿ rosn¹c¹ liczb¹ publicznoœci. Uroczystoœci rocznicowe 30-lecia „Solidarnoœci” w 
Podsumowuj¹c obchody, Franciszek Kopeæ - Przewodnicz¹cy Zgorzelcu zaczê³y siê niewinnie 10 wrzeœnia 2010 roku od wystawy 
Solidarnoœci jeleniogórskiej ze sceny amfiteatru nawi¹za³ do s³ów w Muzeum £u¿yckim.
piosenki Janka Pietrzaka, „¿eby Polska by³a Polsk¹”. Wspomnia³  Organizatorzy obchodów:
szczególne znaczenie tej piosenki w okresie Stanu Wojennego. Przez – Burmistrz Zgorzelca Rafa³ Gronicz,
zwi¹zkowców do dzisiaj ta piosenka traktowana jest jak hymn – Przewodnicz¹cy Zarz¹du Regionu Jeleniogórskiego NSZZ 
Solidarnoœci. Odniós³ siê równie¿ do wypowiedzi niektórych by³ych „Solidarnoœæ” Franciszek Kopeæ,
dzia³aczy opozycji, którzy nawo³uj¹ do zwijania sztandarów zwi¹zku.– Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” KWB 
Zwróci³ uwagê ¿e jeszcze dzisiaj aktualne s¹ postulaty z roku 1980, np.: Turów Wojciech Ilnicki,
– prawo do tworzenia niezale¿nych samorz¹dnych zwi¹zków – Z-ca Przewodnicz¹cego Komisji Miêdzyzak³adowej NSZZ 
zawodowych: dzisiaj przeœladuje siê ludzi którzy chc¹ zak³adaæ zwi¹zek „Solidarnoœæ” przy PGE Elektrownia Turów S.A. Marek Stecyk, 
zawodowy w przedsiêbiorstwach,dokonali uroczystego otwarcia wystawy.
– aktualny jest postulat dotycz¹cy wolnych sobót: dzisiaj pracownicy Pose³ Roman Brodniak przekaza³ obecnym w swojej wypowiedzi du¿o 
czêsto musz¹ walczyæ o woln¹ niedzielê,ciep³ych s³ów z okazji rocznicy. Du¿a grupa przyby³ych, w tym 
– w roku 1980 robotnicy walczyli o godnoœæ dla swojej pracy i dla siebie: mieszkañcy Zgorzelca, zwi¹zkowcy Solidarnoœci, zwi¹zkowcy Verdi z 
dzisiaj czêsto przez wiele miesiêcy nie otrzymuj¹ wynagrodzeñ. „Czy Goerlitz z wielkim zainteresowaniem ogl¹dali przygotowan¹ 
siê to komuœ podoba czy nie NSZZ Solidarnoœæ nie ma zamiaru zwijaæ ekspozycjê wzbogacon¹ o akcesoria multimedialne. Mo¿na by³o 
sztandarów i dzisiaj jak i w przysz³oœci, je¿eli zaistnieje taka potrzeba, wys³uchaæ i zobaczyæ na ekranie ludzi, którzy uczestniczyli w tworzeniu 
bêdzie walczyæ z rozwiniêtymi flagami o prawa pracownicze i Solidarnoœci w Zgorzelcu. Mo¿na by³o wys³uchaæ równie¿ relacji z 
zwi¹zkowe”. Tymi s³owami Franciszek Kopeæ zakoñczy³ swoje negocjacji toczonych w Stoczni Gdañskiej w roku 1980. Na œcianie 
wyst¹pienie. Po nim Burmistrz Rafa³ Gronicz w sposób bardzo wisia³a replika tablicy z 21 postulatami. 
profesjonalny zapowiedzia³ wystêp zespo³u „Piersi” i Paw³a Kukiza. Nastêpny dzieñ 11 wrzeœnia 2010 
Podczas godzinnego koncertu energia zespo³u i jego lidera przekroczy³a r. to œwiêto radoœci i zabawy. O 
wszelkie mierzalne wskaŸniki. Sza³ na scenie – sza³ wœród publicznoœci. godzinie 15.00 wystêp rozpoczê³a 
Ale za t¹ ostr¹ muzyk¹ sz³y bardzo m¹dre, czasami dosadne s³owa. Orkiestra Górnicza Kopalni Wêgla 
Piosenki jak i muzyka Paw³a Kukiza nigdy nie by³y proste i s³odkie, Brunatnego Turów. Po tym 
Pawe³ zawsze wprost mówi³ i œpiewa³ o tym co ludzi szczególnie boli. I wystêpie na scenie pojawili siê 
za to go fani kochaj¹. Warto równie¿ wspomnieæ o tym, ¿e Pawe³ Kukiz muzycy zespo³u THE POSTMEN, 
by³ aktywnym uczestnikiem walki o Solidarnoœæ w okresie Stanu k tó r zy  w  ba rdzo  udanych  
Wojennego. Ponad godzinny wystêp zespo³u by³ wyj¹tkowym aran¿acjach przypomnieli widowni 
wydarzeniem muzycznym na terenie Zgorzelca, zreszt¹ ca³y dzieñ najs³ynniejsze przeboje zespo³u 
bogaty by³ w szczególne wydarzenia artystyczne.THE BEATLES.  Nastêpnie  

prezentacjê swoj¹ rozpoczêli 
m³odzi wykonawcy, laureaci 
k o n k u r s u  p i o s e n e k  J a c k a  
Kaczmarskiego. Ich interpretacja 
tych szczególnych utworów 

muzycznych wywo³a³a aplauz publicznoœci. Po ich wystêpie na scenie 
zjawili siê Burmistrz Rafa³ Gronicz i szef jeleniogórskiej Solidarnoœci 
Franciszek Kopeæ, którzy powitali przyby³¹ publicznoœæ w imieniu 
organizatorów. Dodatkowym pretekstem pobytu na scenie wy¿ej 
wymienionych by³y równie¿ prezenty przygotowane dla laureatów 
konkursu piosenki Jacka Kaczmarskiego. Po wrêczeniu prezentów na 
scenê wkroczy³ wspania³y cz³owiek i wielki artysta Jan Pietrzak. 
Kolejna godzina pe³na by³a niesamowitego, inteligentnego humoru. Co 
kilka minut publicznoœæ nagradza³a satyryka burzliwymi brawami. 
Celna, pe³na humoru ocena rzeczywistoœci rozgrza³a coraz liczniejsz¹ 
widowniê zgorzeleckiego amfiteatru.

Od pocz¹tku imprezy namiot Solidarnoœci oblegany by³ przez 
zainteresowanych ró¿nymi gad¿etami z logo Solidarnoœci. 
Zainteresowanie wzbudzali równie¿ harcerze, którzy zbierali w imieniu 
Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarnoœæ” œrodki finansowe na 
rzecz powodzian. Dziêkujemy bardzo tym m³odym ludziom za ich pracê 

Wielkie podziêkowania nale¿¹ siê Pani Gra¿ynie Smaœ - i pomoc w tak szlachetnym celu. Dodatkow¹ inicjatyw¹ Solidarnoœci 
Grudziñskiej Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu, która by³o zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy 
wraz ze swoimi pracownikami ciê¿ko napracowa³a siê przygotowuj¹c dotycz¹cej powrotu do Polski wywiezionych na Syberiê, do 
ca³e przedsiêwziêcie a tak¿e prowadz¹cej koncerty Pani Beacie Kazachstanu i do innych miejsc Zwi¹zku Radzieckiego, obywateli 
Zygmuntowicz.polskich. Nasi zachodni s¹siedzi Niemcy ju¿ dawno udzielili pomocy 

Kolejny dzieñ obchodów 30 rocznicy powstania NSZZ swoim obywatelom w powrocie do ojczyzny i pomogli im w znalezieniu 
“Solidarnoœæ” w Zgorzelcu to dzieñ wyj¹tkowych uroczystoœci, które miejsca zamieszkania i pracy, Tym bardziej winni jesteœmy pe³n¹ pomoc 
rozpoczê³y siê Msz¹ Œwiêt¹ w Koœciele pod wezwaniem œwiêtego Józefa naszym rodakom, którzy byli przeœladowani przez sowietów tylko 
Robotnika. Mszê koncelebrowa³ Ksi¹dz Biskup Stefan Cichy. Kazanie dlatego, ¿e byli Polakami. Po Janie Pietrzaku na scenie pojawi³ siê Kuba 
dotycz¹ce roli zwi¹zku zawodowego „Solidarnoœæ” w minionym 30-Sienkiewicz i „Elektryczne Gitary”, którzy dziêki znanemu repertuarowi 
leciu ukazywa³o najwa¿niejsze momenty minionego czasu. Po Mszy w œwietnej atmosferze umo¿liwili zgromadzonym w amfiteatrze 
ods³oniêto i poœwiêcono tablicê dedykowan¹ 30 rocznicy powstania wspó³udzia³ w wykonywaniu utworów.
NSZZ „Solidarnoœæ”. Popo³udniu uroczystoœci w Zgorzelcu Pomiêdzy wystêpami poszczególnych artystów na scenê 
podsumowane zosta³y wspania³ym koncertem orkiestry Filharmonii wkracza³a grupa rekonstrukcyjna „BOHUN” W trakcie swoich 
Dolnoœl¹skiej z Jeleniej Góry.wystêpów pokazali ró¿ne okresy 30-lecia NSZZ „Solidarnoœæ”, 

Liczymy na to, ¿e mieszkañcy Zgorzelca na d³ugo poczynaj¹c od strajku w Stoczni Gdañskiej, podpisaniu porozumieñ, 
zapamiêtaj¹ te trzy niesamowite dni, a przede wszystkim bêd¹ okresu walki w czasie Stanu Wojennego, koñcz¹c na odzyskaniu 
pamiêtaæ o naszej szczególnej historii i roli w niej wyj¹tkowego niepodleg³oœci. Realizm przedstawianych scen podkreœlony by³ ubiorem 
Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowym „Solidarnoœæ”. aktorów, w tym tarcze, pa³ki, he³my oddzia³ów ZOMO, a z drugiej strony 
Wiêcej na naszej stronie internetowej www.soltur.eu , gdzie robotnicze kufajki, transparenty i flagi. Uderza³o wyj¹tkowe 
umieœciliœmy fragmenty koncertu oraz zdjêcia z obchodów.podobieñstwo jednego z aktorów do Lecha Wa³êsy, podkreœlone 

Obchody XXX-lecia SolidarnoœciObchody XXX-lecia Solidarnoœci

Gwiazda wieczoru na scenie - Pawe³ Kukiz z zespo³em PIERSI

Rocznicowa tablica pami¹tkowa.

F.K.



Porady prawnePorady prawne
Informujemy, ¿e 23 listopada 2010 roku porad prawnych dla 
cz³onków "Solidarnoœci" nieodp³atnie udzielaæ bêdzie 
Kancelaria Prawna sp. cywilna Jacek OœliŸlok & Henryk 
£ukaszewski z Jeleniej Góry. Porady udzielane s¹ w biurze 
Komisji Zak³adowej NSZZ "Solidarnoœæ" przy KWB 
TURÓW.

Numer opracowany i z³o¿ony w ca³oœci przez zespó³ redakcyjny Komisji 
Zak³adowej NSZZ “Solidarnoœæ” KWB Turów. Nak³ad 1200 egz. Nr 
zamkniêto dn. 15.11.2010r. Kontakt: tel. 75 773 6170; fax. 75 773 5326

29 wrzeœnia 2010 r. ponad 8 tys. zwi¹zkowców w tym 
40-sto osobowa grupa z naszej Komisji Zak³adowej 
protestowa³o w Warszawie przeciwko ciêciom bud¿etowym, 
podwy¿ce VAT i zamro¿eniu p³ac.
 „Chcemy ¿yæ godnie tu i teraz”, „Myœlcie realnie, 
pozwólcie ¿yæ normalnie”, „Kwitnie kryzys, naród p³aci, oligarchia 
siê bogaci” – skandowali maszeruj¹c przed Kancelari¹ Premiera w 
Warszawie zwi¹zkowcy, którzy przyjechali z ca³ej Polski.  Pochód 
prowadzi³a platforma, na której sta³a grupa ludzi œciskana pasem 
przez dwie osoby przebrane za premiera Donalda Tuska i ministra 
finansów Jacka Rostowskiego.

Protest organizowany przez NSZZ "Solidarnoœæ" pod 
has³em: 

 by³ czêœci¹ akcji protestacyjnej 
organizowanej przez Europejsk¹ Konfederacjê Zwi¹zków 
Zawodowych.

Protestuj¹cy domagali siê m.in. stabilnego zatrudnienia, 
podwy¿ki p³acy minimalnej i kwot uprawniaj¹cych do zasi³ków 
rodzinnych oraz pomocy spo³ecznej. Nie zgadzali siê na plany 
oszczêdnoœci i zamro¿enie p³ac w sferze bud¿etowej oraz 
zapowiadane podwy¿ki podatku VAT. "Apelujemy do decydentów - 
obudŸcie siê. Nie mo¿na ju¿ oszczêdzaæ na tym, co zapewnia rozwój 
naszego kraju! Potrzeba m¹drych inwestycji w ludzi i ich miejsca 
pracy przynosz¹ce realny wzrost gospodarczy. Chcemy pracowaæ i 
godnie ¿yæ - tu i teraz! Mówimy zdecydowane "NIE" dla ciêæ 
bud¿etowych i braku bezpieczeñstwa socjalnego" - napisali 
zwi¹zkowcy w petycji skierowanej do premiera Donalda Tuska. Jak 
zaznaczy³ przewodnicz¹cy Solidarnoœci Janusz Œniadek, petycjê z 

r¹k delegacji odebrali urzêdnicy z Kancelarii, poniewa¿ trwa³o 
posiedzenie rz¹du.

W wyst¹pieniu przewodnicz¹cy Komisji Krajowej 
powiedzia³, ¿e co dziesi¹ty pracownik w Polsce, który ma sta³e 
zatrudnienie, ¿yje poni¿ej progu ubóstwa. - Nie akceptujê sytuacji, w 
której du¿a czêœæ polskiego spo³eczeñstwa ¿yje w biedzie, gdzie 
mamy najwiêksze w Europie niedo¿ywienie dzieci. Równoczeœnie 
nieustannie s³yszymy w mediach, ¿e za du¿o wydajemy. Za du¿o 
wydajemy, bo za ma³e s¹ zyski pazernych finansistów - powiedzia³ na 
konferencji prasowej przed rozpoczêciem protestu.
- Chcemy solidarnej i sprawiedliwej Polski. Takiej, jak z naszych 
marzeñ w roku 1980. Wywalczyliœmy wolnoœæ, a ta wolnoœæ jest 
nadu¿ywana przez elity gospodarcze i polityczne do wygodnego 
urz¹dzania ¿ycia sobie, przerzucania wszystkich ciê¿arów na ludzi. 
Na to nie ma zgody - podkreœli³ Œniadek.

Przewodnicz¹cy "S" skrytykowa³ projekt bud¿etu na 2011 
r., w którym - jego zdaniem - nie rosn¹ wynagrodzenia "dla ca³ych 
sfer", ale jednoczeœnie kancelarie Sejmu, Senatu i rz¹du bêd¹ mia³y 
wy¿sze bud¿ety o 10 proc. Odniós³ siê te¿ do planowanej od nowego 
roku podwy¿ki VAT. - S¹ w Polsce armie ludzi, dla których 
kilkadziesi¹t z³otych miesiêcznie to jest powa¿ny problem. W 
imieniu tych ludzi bêdzie wo³a³a Solidarnoœæ. To jest nasze prawo i 
nasz œwiêty obowi¹zek - powiedzia³. 

Nie – dla ciêæ bud¿etowych! Tak - dla ochrony miejsc 
pracy i wzrostu gospodarczego!

Nie – dla ciêæ bud¿etowych! Tak - dla ochrony miejsc 
pracy i wzrostu gospodarczego!

Manifestacja w WarszawieManifestacja w Warszawie

Manifestuj¹cy zwi¹zkowcy z naszej Komisji Zak³adowej na ulicach Warszawy.

M.D.

03.11.2010r.  Komisja Krajowa na swoim pierwszym 
posiedzeniu kadencji 2010 - 2011 wybra³a  wybra³a nowe 
Prezydium KK. W wyniku tajnego g³osowania na wniosek 
Przewodnicz¹cego Piotra Dudy wybrano:
Bogdan Biœ - pierwszy zastêpca przewodnicz¹cego.
Tadeusz Majchrowicz - zastêpca przewodnicz¹cego odpowiedzialny 
za struktury terenowe.
Jerzy Jaworski - skarbnik.
Ewa Zydorek - sekretarz.
Henryk Nakonieczny - cz³onek prezydium odpowiedzialny za dialog i 
negocjacje w Komisji Trójstronnej zgodnie ze statutem zwi¹zku 
Prezydium bêdzie kierowa³o bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Komisji Krajowej. 
Nie s¹ to jednak wszyscy cz³onkowie Prezydium. Uzupe³nienie jego 
sk³adu nast¹pi na kolejnym posiedzeniu Komisji Krajowej. 
Przedstawiaj¹c kandydatów przewodnicz¹cy przedstawi³ równie¿ 
koncepcjê pracy Komisji Krajowej.

Piotr Duda zapowiedzia³, ¿e  du¿¹ rolê w prezydium bêd¹ 
odgrywali przewodnicz¹cy odpowiedzialni za struktury terenowe i 
bran¿owe oraz, ¿e nie bêdzie organizowa³ tak jak dotychczas  
konwentów przewodnicz¹cych.

Pierwsze obrady Komisji KrajowejPierwsze obrady Komisji Krajowej

W.I.

Bogatynia ma SMS INFO.Bogatynia ma SMS INFO.
SMS INFO Bogatynia to nowa darmowa us³uga, 

której celem jest przesy³anie najwa¿niejszych 
informacji bezpoœrednio na telefony komórkowe 
mieszkañców Gminy Bogatynia.

SMS-y to jedna z najszybszych form przesy³ania 
informacji. Dziêki nowej us³udze mieszkañcy bêd¹ 
informowani o najwa¿niejszych wydarzeniach 

dotycz¹cych ¿ycia codziennego w gminie, a tak¿e o innych równie 
wa¿nych sprawach (wydarzenia, kultura, sport, rozrywka, komunikaty i 
ostrze¿enia).

Za korzystanie z us³ugi nie ponosisz ¿adnych op³at – koszty 
ograniczaj¹ siê tylko to wys³ania jednego sms-a z Twojego telefonu 
komórkowego (op³ata za wys³anie sms-a rejestruj¹cego w us³udze jest 
zgodna z cennikiem Twojego operatora).

Je¿eli chcesz b³yskawicznie poznawaæ bie¿¹ce informacje – 
nic prostszego zarejestruj siê w darmowej us³udze oferowanej przez 
Urz¹d Miasta i Gminy w Bogatyni.

Aby zarejestrowaæ siê w us³udze SMS INFO Bogatynia 
nale¿y wys³aæ wiadomoœæ tekstow¹ (sms*) o treœci:

 pod numer telefonu 661 000 008
* koszt zgodnie z taryf¹ operatora

Odbiór sms-ów nie wi¹¿e siê z ¿adnymi dodatkowymi op³atami.
Mieszkañcy chc¹cy skorzystaæ z us³ugi SMS INFO Bogatynia p³ac¹  
tylko za sms-a rejestracyjnego (op³ata naliczana wg stawek operatora 
u¿ytkownika).

Jeœli chcesz zrezygnowaæ z us³ugi SMS INFO Bogatynia 
nale¿y wys³aæ wiadomoœæ tekstow¹ (sms*) o treœci:

 pod numer telefonu 661 000 008
* koszt zgodnie z taryf¹ operatora

B¹dŸ na bie¿¹co – nie zostawaj w tyle!
Identyczna us³uga pod nazw¹ Multiinfo dzia³a równie¿ od 1 lipca 
2010r. w Zgorzelcu.
Numer na który nale¿y siê zarejestrowaæ to 661 001 818

TAK

NIE

SMS INFO Bogatynia posiada tylko same plusy +
+ b³yskawicznie otrzymujesz najwa¿niejsze informacje

+ zero op³at za korzystanie z programu
+ ³atwoœæ rejestracji w us³udze

TAK

NIE

SMS INFO Bogatynia posiada tylko same plusy +
+ b³yskawicznie otrzymujesz najwa¿niejsze informacje

+ zero op³at za korzystanie z programu
+ ³atwoœæ rejestracji w us³udze

M.D.



Nasze interwencjeNasze interwencje
> 

> 

> 

> 

Otrzymaliœmy odpowiedŸ na wyst¹pienie 
skierowane do Prezesa Zarz¹du PGE KWB Turów S.A. 
mgr in¿. Stanis³awa ¯uka o interwencjê w sprawie 
zniszczeñ terenu wokó³ ³aŸni na V pochylni.
Z pisma wynika, ¿e modernizacja drogi dojazdowej i 
placu autobusowego w rejonie V pochylni zaplanowana 
zosta³a na 2010r. Po przekazaniu placu budowy 
wykonawcy w chwili obecnej trwaj¹ prace 
modernizacyjne.

Otrzymaliœmy równie¿ odpowiedŸ na 
wystosowane pismo w sprawie zmiany podmiotu obs³uguj¹cego bony 
¿ywnoœciowe wydawane pracownikom PGE GiK S.A. Oddzia³ KWB 
Turów. Wskazywaliœmy w nim, ¿e niedopuszczaln¹ jest sytuacja , w 
której jako reprezentanci grupy pracowników nie jesteœmy 
informowani na bie¿¹co o sprawach, które bezpoœrednio dotycz¹ 
naszych cz³onków, co skutkuje nieporozumieniami i brakiem 
odpowiedniej interwencji w sprawach przez nich zg³aszanych /np. 
nieprawid³owoœci przy realizacji bonów po zmianie z firmy „Sodexo 
Pass” na „Subiekt”

W odpowiedzi czytamy: …Nowy kontrahent – firma Subiekt z 
Pu³aw zosta³ wy³oniony zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w 
drodze przetargu w trybie zamówieñ publicznych. W zwi¹zku z tym, i¿ 
bony ¿ywnoœciowe przys³uguj¹ pracownikom kopalni za pracê w 
warunkach szkodliwych bez wzglêdu na ich przynale¿noœæ zwi¹zkow¹, 
zarówno komórka prowadz¹ca postêpowanie przetargowe jak i 
realizator umowy nie maj¹ obowi¹zku informowania organizacji 
zwi¹zkowych o zmianie kontrahenta. Ponadto wraz z bonami ka¿dy 
pracownik otrzyma³ aktualny wykaz sklepów w jakich mo¿na je 
realizowaæ…..

Z otrzyman¹ odpowiedzi¹ niekoniecznie siê zgadzamy. 
Informacja o zmianie podmiotu i realizacji bonów by³a co najmniej 
skromna a iloœæ zapytañ i skarg pracowników w tej sprawie wskazuje, 
¿e sytuacja wymaga³a naszej  interwencji. 

W dniu 22.09.2010r . wystosowaliœmy pismo do Dzia³u DA 
w sprawie sprzeciwu odnoœnie jednej z zasad przyznawania zapomóg 
dla powodzian przez Komisjê Socjaln¹. Wed³ug nas podczas 
dokonywanych ustaleñ, nie ograniczono pomocy dla piwnic 
adaptowanych na mieszkania, pomimo tego takie ograniczenie 
znalaz³o siê w Protokole i takim kryterium kierowa³a siê Komisja 
podczas oglêdzin. Nie analizowano stanu prawnego /np. zezwolenie 
na adaptacjê/ u¿ytkowych – adaptowanych na lokale mieszkalne 
/powierzchnia mieszkalna/ pomieszczeñ. Uwa¿amy, ¿e 
nieuwzglêdnienie tego kryterium jest krzywdz¹ce dla osób 
poszkodowanych, prawnie u¿ytkuj¹cych ww. pomieszczenia.

Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymaliœmy odpowiedzi 
w powy¿szej sprawie. W zwi¹zku z odwo³aniami od decyzji Komisji 
Socjalnej o nie przyznaniu zapomóg, w dniu 23.11.2010r. 
Przewodnicz¹cy Zak³adowych Organizacji Zwi¹zkowych zadecyduj¹ 
o mo¿liwoœci i sposobie rozpatrzenia reklamacji.

W dniu 14.10 b.r. zwróciliœmy siê pismem do Dyrektora 
Oddzia³u KWB Turów mgr in¿. Stanis³awa ¯uka o podjêcie 
natychmiastowego dzia³ania w celu zabezpieczenia dalszej dewastacji 
placu autobusowego w KWB Turów. Powyginane obróbki 
blacharskie, wyrwane w kilku miejscach rynny to zarówno strata 
finansowa zak³adu jak i zagro¿enie zdrowia ludzkiego. Nie nasz¹ rol¹ 
jest oceniaæ kto jest za taki stan rzeczy odpowiedzialny, ale uwa¿amy, 
¿e konsekwencje i wnioski jak najbardziej powinny byæ w tej sprawie 
wyci¹gniête. 

W dniu 15.11.2010r. otrzymaliœmy odpowiedŸ, któr¹ we 
fragmentach cytujemy: ...powsta³e uszkodzenia wiat oraz 
krawê¿ników na placu autobusowym s¹ skutkiem nie zachowania 
nale¿ytej ostro¿noœci przez kieruj¹cych pojazdami zarówno 
autobusowymi jak i technologicznymi taboru wewnêtrznego. Powsta³e 
uszkodzenia s¹ na bie¿¹co przez pracowników oddzia³u rg. Maj¹c na 
wzglêdzie unikniêcie powstawania zniszczeñ, skierowane zosta³o 
pismo do dzia³u przewozów pracowniczych oraz oddzia³u s³u¿by 
ochrony o interwencjê i podjêcie dzia³añ w przedmiotowej sprawie.

Winnych brak ale najwa¿niejszym jest fakt szybkiej 
interwencji i naprawy wiat przystankowych oraz wyci¹gniêcie 
wniosków na przysz³oœæ. Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu nie bêdzie 
dochodzi³o w najbli¿szym czasie do niszczenia maj¹tku kopalni bez 
ponoszenia konsekwencji.

Obradowa³a MPKZPObradowa³a MPKZP
W dniu 29.10.2010r. odby³o siê V Walne Zebranie 

Delegatów MPKZP przy PGE GiEK S.A. Oddzia³ 
KWB Turów.

Przewodnicz¹ca Zarz¹du zapozna³a uczestników 
Zebrania z bilansem œrodków zgromadzonych na 
kontach MPKZP i poinformowa³a o dobrej kondycji 

finansowej naszej wspólnej Kasy. Podczas Walnego Zebrania 
Delegatów znacz¹cych zmian w statucie nie dokonywano, przyjêto 
sprawozdanie i udzielono absolutorium dla obecnego Zarz¹du.

W zwi¹zku z pisemn¹ rezygnacj¹ dwóch cz³onków Komisji 
Rewizyjnej z uwagi na przejœcie na emeryturê w wyniku g³osowania 
uzupe³niono i rozszerzono sk³ad dotychczasowej Komisji Rewizyjnej o 
nastêpuj¹ce osoby: Zygmunt Butra, Miros³aw Jakubowski, Wies³aw 
Mikulski. Koñcz¹c V Walne Zebranie Delegatów przedstawiciele 
organizacji zwi¹zkowych ¿yczyli Zarz¹dowi MPKZP dalszej owocnej 
wspó³pracy i dba³oœci o kondycje finansow¹ naszej Kasy.

M.D.

R. Cebula

Solidarnoœæ powodzianom..Solidarnoœæ powodzianom..

1 -dniowy wyjazd rekreacyjny1 -dniowy wyjazd rekreacyjny

Dobiega koñca akcja pomocy zorganizowanej przez 
NSZZ “Solidarnoœæ” dla osób poszkodowanych w sierpniowej 
powodzi.

Od tej tragedii minê³o ju¿ ponad trzy miesi¹ce. W tym czasie  
rozdysponowaliœmy kwotê ponad 151 tyœ. z³ oraz sprzêt AGD 
otrzymany przez firmê Whirlpool - 4 lodówki, 3 zmywarki oraz 2 
kuchenki.

Wszystkim, którzy okazali wielkie serce w akcji pomocy 
powodzianom serdecznie dziêkujemy w imieniu w³asnym oraz 
obdarowanych.

Dzia³ Socjalny zaprasza na 1-dniowy wyjazd rekreacyjny 
na Jarmark Bo¿onarodzeniowy w DreŸnie w dniu 11.12.2010r. 
Program wyjazdu rekreacyjnego:
- wyjazd o godz. 7:30 z Bogatyni,
- przyjazd ok. godz. 10:30  do Drezna i zwiedzanie: Zwinger – 
barokowa rezydencja Augusta Mocnego, zwiedzanie z zewn¹trz: 
Opera, FrauenKirsche, spacer po Starym Mieœcie, Katedra, - czas 
wolny na Jarmark Bo¿onarodzeniowy;
 - obiad w restauracji,
- wyjazd z Drezna ok. 17:30, przyjazd do Bogatyni ok. 20:00.
Wyjazd tylko na dowód osobisty lub paszport.
Odp³atnoœæ pracownika i osób uprawnionych  57,00 z³
Œwiadczenia zawarte w cenie: transport, opieka pilota/przewodnika, 
ubezpieczenie NNW, bilety wstêpu – jedna ekspozycja, posi³ek w restauracji.

Dzia³ Socjalny przyjmuje zapisy z jednoczesn¹ wp³at¹ z 
tytu³u uczestnictwa w wyjeŸdzie rekreacyjnym od dnia 22.11.2010r. 
Iloœæ miejsc ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zapisów.
Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Socjalny tel. 5-643.

Komisja Zak³adowa

KS

Kalendarze Kalendarze 

20112011
M.D.

I n f o r m u j e m y  
p r z e w o d n i c z ¹ c y c h  k ó ³  
oddzia³owych, ¿e od dnia 06 grudnia 
b.r. rozpoczynamy wydawanie 
kalendarzy trójdzielnych dla 
wszystkich cz³onków naszej  
organizacji zak³adowej oraz ma³ych 
k a l e n d a r z y k ó w  z  d a n y m i  
teleadresowymi naszej Komisji 
Zak³adowej. 

Kalendarze z logo NSZZ 
“Solidarnoœæ” bêdzie mo¿na 
pob ie raæ  w  b iu rze  Komis j i  
Zak³adowej w budynku dyrekcji 
/pok. 119./



28.07.br. w S³oku k.Be³chatowa podpisano Uzgodnienie 
dotycz¹ce tzw. Projektu Non-Core, tj. reorganizacji 
zarz¹dzania (konsolidacji) aktywów pozaenergetycznych w 
Grupie PGE w obszarze: hotele, ochrona, serwis i transport. 

Aktywa w ramach: hoteli, ochrony i serwisu 
konsolidowane bêd¹ poprzez Elbest Sp. z o.o. Do konsolidacji 
przeznaczono 16 podmiotów. Aktywa – dwa podmioty w tym Eltur-
Trans Sp. z o.o, w ramach transportu konsolidowane bêd¹ poprzez 
Betrans Sp. z o.o. Strona spo³eczna w kilku punktach uwarunkowa³a 
zawarcie Uzgodnienia. Dotycz¹ one m.in.: 
- nie obejmowaniem na etapie Projektu procesami konsolidacji i 
zbywania - niewydzielonych obszarów pozaenergetycznych 
wraz z pracownikami, ze struktur organizacyjnych spó³ek 
prowadz¹cych dzia³alnoœæ podstawow¹ w GK PGE (dot. m.in. 
oddzia³ów transportowych), 
- zawarciem porozumieñ gwarancyjnych (przy udziale i 
odpowiedzialnoœci  PGE S.A.)  dla  pracowników w 
spó³kach/aktywach bêd¹cych przedmiotem konsolidacji, 
konsultacji ze stron¹ spo³eczn¹ w przedmiocie wyboru 
optymalnego wariantu prywatyzacji. 

Do zbycia przeznaczono 14 niedochodowych aktywów w 
postaci hoteli, oœrodków wypoczynkowych, restauracji oraz 6 
spó³ek. Uzgodnienie stanowi równie¿ potwierdzenie przez Stronê 
Spo³eczn¹ koncepcji reorganizacji obszaru medycznego Grupy 
Kapita³owej  PGE S.A.

Bli¿sze informacje na temat Projektu Non-Core mo¿na 
uzyskaæ w biurze naszej Komisji Zak³adowej. Ze strony spo³ecznej 
Uzgodnienie podpisa³o 30-stu przedstawicieli Komisji 
Zak³adowych i Miêdzyzak³adowych kopalñ, elektrowni i 
elektrociep³owni funkcjonuj¹cych w GK PGE. Ze strony 
przedstawicieli Struktur Projektu Non-Core, Marek Szostek 
Sponsor Wykonawczy Projektu Non-Core, Cz³onek Zarz¹du PGE 
S.A. oraz Adam Iwan Przewodnicz¹cy Komitetu Steruj¹cego 
Projektu Non-Core.
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24.08.br. w Be³chatowie zosta³ podpisany kolejny 

dokument zabezpieczaj¹cy pracowników przed skutkami 
reorganizacji w Grupie Kapita³owej PGE. 

Porozumienie - Umowa transferowa - bo o niej mowa ma na 
celu przede wszystkim zapobie¿enie jakiemukolwiek uszczupleniu 
praw s³u¿¹cych miêdzy innymi pracownikom Spó³ki Przejmowanej 
transferowanym do nowego pracodawcy i Zwi¹zkom Zawodowym 
reprezentuj¹cym prawa i interesy tych pracowników. Stron¹ Umowy 
jest dotychczasowy (nowy) Pracodawca, Spó³ka Przejmuj¹ca oraz 
Zwi¹zki Zawodowe dzia³aj¹ce w kopalni Turów.

Pracodawca miêdzy innymi zagwarantowa³ i zobowi¹za³ siê, 
¿e dla Pracowników objêtych Porozumieniem oraz Zwi¹zków 
Zawodowych i innych uprawnionych osób, co najmniej przez czas 
obowi¹zywania Porozumienia, bêd¹ stosowane postanowienia:
- Porozumienia –Umowy Gwarancyjnej
- Ponadzak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy  dla Zak³adów 
Górniczych Wêgla Brunatnego z za³¹cznikami,
- Zak³adowego Uk³adu Zbiorowego Pracy  z za³¹cznikami,
- Umowy Spo³ecznej
- Regulaminu Zak³adowego Funduszu Œwiadczeñ Socjalnych,
- Zak³adowej Umowy Emerytalnej z za³¹cznikami
- innych obowi¹zuj¹cych porozumieñ.

Tym samym by³ to ostatni element negocjacji przed 
przejœciem pracowników kopalni Turów do nowego pracodawcy  
skutkuj¹cy podpisaniem dokumentu zabezpieczaj¹cego ich prawa 
pracownicze w przysz³oœci. 
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